
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Миколаївський  фаховий  коледж  економіки  та  харчових  технологій 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
МИКОЛАЇВ
(населений пункт)

від «05» листопада 2022 року №108-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Миколаївський фаховий коледж економіки та 
харчових технологій у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» 
листопада 2022 року, протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» листопада 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Анатолій ОЛІЙНИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський фаховий 
коледж економіки та 
харчових технологій

Додаток до наказу від «05»  листопада 2022 року 
№ 108-с

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11662253 107741
0

Гекало В`ячеслав Юрійович 30985685 MK 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

2 11660364 107741
0

Людаєв Олексій Валерійович 43904248 MK 15.11.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

3 11637429 107741
0

Павлющенко Артем Миколайович 43318417 XE 05.06.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

4 11629190 107741
0

Плахотнюк Олександр Миколайович 32197396 MK 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

1



5 11662120 107741
0

Шаповалов Сергій Олександрович 37867556 MK 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський фаховий 
коледж економіки та 
харчових технологій

Додаток до наказу від «05»  листопада 2022 року 
№ 108-с

181 Харчові технології Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11569463 107742
3

Малишев Микита Олександрович 52100432 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

3


